
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składam 
życzenia radości i spokoju.

Niech czas przeżyty w gronie Rodziny i Przyjaciół  przy wigilijnym 
stole i wspólnie śpiewanych kolędach, wypełniony będzie ciepłem 
i miłością.

Niech refleksja nad cudem jaki wydarzył się przed dwoma 
tysiącami  lat w Betlejem, przyniesie nadzieję, że nadchodzący 
Nowy Rok 2018, będzie czasem spełnionych oczekiwań i planów, 
a każdy nowy dzień  niech błogosławi nam Boża Dziecina.

Z darem modlitwy i kapłańskim błogosławieństwem

Tolkmicko, Boże Narodzenie 2017
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Parafii Kościoła Rzymskokatolickiego
p.w. św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku

ks. Proboszcz Józef Grochowski 
i Współbracia Salezjanie



EWANGELIA NA WIGILIĘ

Wieczerza wigilijna w domu chrześcijanina jest wydarzeniem religijnym. 
Trzeba ją dobrze przygotować nie tylko od strony kulinarnej, ale także od strony 
duchowej. Przypominamy Wam teks Ewangelii, którą należy przeczytać, przed 
rozpoczęciem wieczerzy.

CZYTANIE EWANGELII - (Łk 2,1-14)

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić 
spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy 
wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby dać się zapisać, 
każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, 
do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu 
Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna.

Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego 
pierworodnego Syna, owinęła Co w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było 
dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze 
i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański 
i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł 
rzekł do nich „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie 
udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, 
którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę 
owinięte w pieluszki i leżące w żłobie”. l nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo 
zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami:
 „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania”.
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ŻYCZENIA DLA KSIĘŻY
Czcigodny Księże Proboszczu,
Czcigodny Księże Piotrze.
Z  okazji  Świąt  Bożego  Naro-

dzenia  życzymy  Wam  Bożego 
błogosławieństwa,  mając  świa-
domość,  ze  to  Jezus  Chrystus 
przynosi  tę  największą  miłość, 
to ciepło, które jest nam bardzo 
potrzebne  do  życia,  aby  było 
piękne.

Niech to małe Dzieciątko nie-
ustannie  obdarza  Was  we-
wnętrznym  pokojem,  radością 
i odwagą życia. 

Niech  moc  wiary  pomoże 
Wam usunąć z życia wszelki lęk, 
pokonać  obawy  przed  niepew-
nością  jutra  i  zawsze  pokładać 
ufność w Bogu. 

Błogosławionych  Świąt  Boże-
go  Narodzenia,  tak  bardzo  po-
trzebnego  zdrowia  i  obfitości 
łask  na  każdy  dzień  Nowego 
Roku 2018.

            Z modlitewną pamięcią
               życzą Wam Parafianie

INFORMACJE
Dzisiaj  niedziela wigilijna – nie 

ma Mszy św. o godz. 18:00, o pół-
nocy Pasterka. Jutro – Boże Naro-
dzenie  nie  ma Mszy św. o godz. 
7:00, pozostałe – wg rozkładu nie-
dzielnego.

W  Uroczystość  św.  Szczepana 
Msze św. wg rozkładu niedzielne-
go.

31.12.2017 -  Święto Świętej Ro-
dziny: Jezusa, Maryi i Józefa - na 
Mszy św. o godz. 11:00 odnowie-
nie przyrzeczeń małżeńskich.

W Nowy Rok  nie ma Mszy św. 
o godz. 7:00, pozostałe – wg roz-
kładu niedzielnego.

28  grudnia  rozpoczynamy  wi-
zytę  duszpasterską  –  kolędę.  Na 
czas  kolędy  zawieszamy  odpra-
wianie  Mszy św. w dni  powsze-
dnie  o  godz.  18:00  z  wyjątkiem 
I piątku stycznia.

Kolęda na najbliższe dni:
czwartek – 28.12  – ul. Szkolna
piątek –  29.12   –  ul.  Zawiszy, 
Krzywa, Kręta, Rybacka
sobota – 30.12 – ul. Kościelna cała, 
Świętojańska blok Nr  8 -12  i ka-
mienica nr 14
wtorek –  02.01  – ul. Świętojańska 
– pozostałe numery

Kolędę  rozpoczynamy  o  godz. 
15:30, w soboty o godz. 10:00.
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WIZYTA 
ŚW. MIKOŁAJA     10.12.2017  

10  grudnia  kolejny  raz,  na-
szych najmłodszych parafian od-
wiedził św. Mikołaj.

Przyszedł  pod  koniec  Mszy 
św.,  na  której  dzieci,  przygoto-
wujące się do I Komunii świętej, 
otrzymały  medaliki. Każde 
dziecko  otrzymało  od  Niego 
upominek. 

Dziękujemy Księdzy Probosz-
czowi,  że  zaprosił  tak  miłego 
Gościa do naszego kościoła. 

Dziękujemy  Ci  św.  Mikołaju 
i do zobaczenia za rok!
HUMOR

W sądzie toczy się sprawa o po-
bicie.  Sędzia  pyta  oskarżonego 
młodzieńca:

– Dlaczego pobiłeś  swojego są-
siada?

–  Nie  pobiłem  sąsiada,  tylko 
Świętego  Mikołaja.  Dopiero  po-
tem dowiedziałem się, że to nasz 
sąsiad.

Chyba  rozejdę  się  ze  swoją 
żoną!

- Dlaczego?
-  Ciągle  marudzi.  Od  sześciu 

miesięcy  truje  mi  głowę  tym sa-
mym!

- A konkretnie o co jej chodzi?
-  Żebym  wyniósł  choinkę  do 

śmietnika.
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WIGILIA POD TOLKMICKIM 
NIEBEM SPOTKANIE 
MIESZKAŃCÓW I GOŚCI

W sobotę  16 grudnia uczestni-
czyliśmy we wspólnej wigilii, zor-
ganizowanej  przez Urząd Miasta 
i Gminy w Tolkmicku i  podległe 
instytucje,  Radę  Miasta  i  Gminy 
Tolkmicko  i  Parafię  oraz  Orato-
rium w Tolkmicku.

Wszystkich przybyłych powita-
li: Pani Magdalena Dalman - Prze-
wodnicząca Rady Miasta i Gminy, 
Pan  Andrzej  Lemanowicz  -  Bur-
mistrz Miasta i Gminy, Pan Józef 
Zamojcin  -  v-ce  Burmistrz,  oraz 
Proboszcz Parafii św. Jakuba Ap. 

w Tolkmicku - ks. Józef Grochow-
ski,  który  również  przeczytał 
ewangelię  na to wigilijne spotka-
nie.

Wszyscy,  łamiąc się  opłatkiem, 
składali sobie wzajemne życzenia.

Na placu rozpoczęły się  wystę-
py zespołów z Miejsko - Gminne-
go Ośrodka Kultury,  Przedszkola, 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
w Tolkmicku.

Słuchając tych melodii, wszyscy 
podchodzili do stołów z potrawa-
mi  wigilijnymi,  przygotowanymi 
przez  tolkmickie  instytucje  i  sto-
warzyszenia,  oraz  osoby  prywat-
ne. Jedzenia było mnóstwo…, bar-
dzo smacznego.
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Na Placu przed Ratuszem była 
bardzo świąteczna atmosfera, za-
kończona  karaoke  w  wykonaniu 
mieszkańców.

Do końca spotkania obecni byli 
włodarze  naszego  miasta.  Całe 
spotkanie prowadziła Pani  Anita 
Sienicka.

Dziękujemy władzom, tolkmic-
kim  instytucjom  i  stowarzysze-
niom,  Księdzu  Proboszczowi, 
oraz wszystkim, którzy przygoto-
wali to wspaniałe spotkanie, oraz 
tym, którzy na nie przyszli.

Do zobaczenia za rok.
HUMOR

Wieczór wigilijny. Cała rodzina 
gotowa,  stół  zastawiony,  czekają 
tylko  na  pierwszą  gwiazdkę. 
Oczywiście,  przy  stole  zostawio-
no jedno dodatkowe, puste miej-
sce. Nagle rozlega się pukanie do 
drzwi.

– Kto tam? – pyta ojciec.
–  Strudzony  wędrowiec,  czy 

jest dla mnie miejsce?
– Jest.
– A mogę skorzystać?
– Nie.
– Ale dlaczego? – 
- Bo tradycyjnie musi być puste.

Przychodzi chłopak do kiosku i 
pyta:

- Czy są kartki świąteczne z na-
pisem „Dla mojej Jedynej"?

- Są.
- To poproszę osiem.

- Najlepszym prezentem od cie-
bie  dla  mnie  będą  twoje  dobre 
stopnie.

- Nic z tego tatusiu, już ci kupi-
łem skarpetki.
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ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI
PODZIĘKOWANIA KSIĘDZU 
REKOLEKCJONIŚCIE

"Bóg, który cię stworzył bez ciebie,  
bez ciebie nie może cię zbawić".

św. Augustyn

Zakończyły się nasze parafialne 
rekolekcje adwentowe, którym w 
dniach  17  -  19.12.  2017  r.   prze-
wodniczył  Ksiądz  Waldemar 
Trendziuk - Salezjanin z Suwałk. 

Ks. Waldemarze, w imieniu pa-
rafialnej  wspólnoty  dziękujemy 
za  ten  czas  rekolekcji,  za  wypo-
wiedziane do nas nauki o Duchu 
Świętym,  który  powiedział  bł. 
Marii od Jezusa Ukrzyżowanego: 

„ktokolwiek  zawezwie  Ducha 
Świętego,  szukać  Mnie  będzie, 
odnajdzie  Mnie  i  przyjdzie  do 
Mnie przez Niego”.  

Czcigodny  Księże  Rekolekcjoni-
sto. 

Był to czas, który przybliżył nas 
do Boga i pomógł zrozumieć sens 
adwentu i  oczekiwania na przyj-
ście Pana. Na pewno w każdym z 
nas zostało zasiane małe ziarenko, 
które  będzie  kiełkowało  przez 
cały czas tego okresu liturgiczne-
go,  że  ta  maleńka  miłość,  która 
przychodzi, będzie mogła znaleźć 
w naszych sercach dla siebie do-
brze przygotowane miejsce. 
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Dziękujemy Ci za trud włożony 
w przygotowanie nas do spotka-
nia z Bożą Dzieciną, rozświetlają-
cą  nasze  mroki  i  przemieniającą 
nasze życie.

Niech  radosne  Święta  Bożego 
Narodzenia  przyniosą  Ci:  miłość 
w  codzienności,  nadzieję  w  bez-
radności  i  wiarę  w  wątpliwo-
ściach. Niech Boża Dziecina obda-
rza  Cię  radością  i  pokojem  na 
Nowy Rok 2018 i dalsze lata ka-
płańskiej posługi.

Bóg zapłać. Obiecujemy modli-
twę i również o nią prosimy.

Ks. Proboszcz Józef Grochowski 
i Współbracia oraz tolkmiccy Parafianie

WEJDŹ W SERCA 
NASZE DZIECINO

Wejdź w serca nasze Dziecino, 
Wejdź w cały polski nasz kraj – 
Niech dusze nasze nie giną… 
Łaską Twą ożyć im daj!

Bez Ciebie pusto i głucho, 
Bez Ciebie smutno i źle… 
O Boże Dziecię wysłuchaj! 
Wejdź w życia naszego dni.

Cóż, że choinki rozbłysły, 
Gdy w duszach panuje noc?… 
Cóż, kiedy nie masz kołyski 
W sercach na Twój głuchych głos?

Lecz Ty, o Książę Pokoju, 
Jedności i prawdy wzór – 
Na naszych dróg stań rozstaju, 
Kierunek wskaż Twoich dróg.

Noc cicha świat w mroku tuli, 
Nad Grotą wciąż Gwiazda lśni… 
W objęciach Swojej Matuli 
Dziecina marzy Swe sny… 

Bo chociaż świat Go nie przyjął, 
Choć krzyż Mu oddał za tron – 
W mym sercu jednak odnalazł 
Choć biedny lecz własny dom.

O. Henryk Pagiewski
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